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Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
čas letních prázdnin je nenávratně pryč a pomalu se musíme chystat na zimní období. Čekají nás
každoroční podzimní práce a povinnosti.

Po dokončení výstavby chodníků bychom
ještě chtěli zateplit bytový dům nad hřištěm,
pouklízet veřejné prostranství od podzimního
spadu listí, nakoupit posypový materiál na
zimní údržbu cest a chodníků a zakoupit nový
malotraktor na údržbu chodníků, na který
jsme zajistili dotaci ze státního zemědělského
intervenčního fondu ve výši 203. 000,- Kč a
zima může začít.
Další dotaci jsme v letošním roce získali opět
na zaměstnanost z MPSV, prostřednictvím
úřadu práce v Uherském Hradišti, na veřejně
prospěšné práce a to ve výši 2. 362. 759,- Kč.
Tyto prostředky jsme plně využili na politiku
zaměstnanosti při údržbě veřejných
prostranství, úklidu a údržbě komunikací a chodníků. Co se týká veřejných prostranství, uspořádali jsme v
letošním roce taky brigádu pro studenty, kteří třídili skládku stavební suti.

A tady bych rád opět požádal Vás občany, abyste nevozili stavební suť ani hlínu na skládku do „Zlatného“.
Stavební suť se musí vozit na sběrný dvůr, ale vždy po dohodě se starostou a to z důvodu jak tento odpad třídit.
V oblasti kultury nemůžu zapomenout poděkovat všem účastníkům Slovácké jaternice, folkloristům za
úžasnou atmosféru a v neposlední řadě všem pomocníkům z řad našich občanů při přípravě této akce.
Josef Trecha, starosta
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Informace z obce
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konaných
ve dnech 25. a 26. října 2013
Volby se na území České republiky konají ve
dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota,
hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Volební místnost bude v obřadní
místnosti na OÚ Březové. Voličem je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.

Poplatky za odpad, psy a platby
za vodné, stočné, palivové dříví
Poplatníci za odpad
a)
1.
2.

3.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s
voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k
výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v
jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního
seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem příslušného obecního úřadu. Volič, který
hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň
hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází
volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb. V
případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Je možnost hlasovat i do přenosné volební schránky, o
tuto možnost musí volič předem požádat na obecním
úřadě.
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4.

b)

fyzická osoba
která má v obci trvalý pobyt
cizinci s povoleným nebo trvalým pobytem
nad 90 dnů (povolený trvalý pobyt,
dlouhodobé vízum, povolený dlouhodobý
pobyt, povolený přechodný pobyt)
cizinci pobývající na území ČR přechodně po
dobu delší než 3 měsíce
cizinci, jimž byl udělen azyl nebo dočasná
ochrana
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba

Poplatek za odpad:
za každou fyzickou osobu činí 388,- Kč/rok/osoba
splatnost je do 31.10.
Poplatek ze psa:
činí 50,- Kč/rok a za každého dalšího psa 100,- Kč
Vodné:
činí 11,- Kč/m3 + DPH
Stočné:
za každou fyzickou osobu poplatek činí 117
Kč/rok/osoba + DPH
splatnost je do 31.10.
občané jsou povinni přinést na obecní
úřad stav vodoměru a tyto poplatky
uhradit do daných termínů.

Články do Zpravodaje
Vážení spoluobčané, pokud máte článek, recepty,
básničky nebo něco podobného, o co byste se s námi
chtěli podělit ve zpravodaji obce, můžete.
Své příspěvky zasílejte na email:
obec@obecbrezova.cz nebo je noste osobně na
Obecní úřad.
inzerce

ÚKLIDOVÉ PRÁCE – ČAŇO
čistění koberců, sedaček, matrací a interiérů aut.
KVALITNÍ PRÁCE ZA NÍZKOU CENU
Mob.: 733 314 262
www.uklidoveprace-cano.cz
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Základní a mateřská škola
Začátek školního roku 2013 v základní škole a mateřské škole
Školní rok jsme zahájili ve školní
jídelně, jako vždy jsme mezi námi
přivítali řadu hostů a rodičů, mezi
nimi pana starostu a pana faráře.
Hlavním bodem programu je
nástup nových žáků. Letos jsme
přivítali nové prvňáčky trochu
netradičně.
Třídní učitelka Mgr. Kristýna
Miklánková společně s žáky

deváté třídy, kteří nad prvňáčky převzali patronát, pasovali nové žáčky na
prvňáčky – poklepáním mečem, který jí propůjčil „rytíř školy“, na rameno
nových žáčků, předáním šerpy „Prvňáček 2013“ a tím zahájili novou tradici
ve vítání nových žáků školy.
Letos se slavnostního zahájení školního roku zúčastnilo i několik rodičů a
dětí z různých koutů republiky, kteří přihlásili své děti do naší školy na
individuální studium. Letos k nám přijeli žáci od Blanska, Boskovic, od
Vsetína, od Uherského Hradiště a také až z Ostravy.
Naše škola má už sto žáků po celé republice i v zahraničí. Jsou to např.
budoucí tenisté a tenistky i další sportovci, ale také žáci, kteří potřebují
individuální přístup z různých jiných důvodů. V tomto je naše škola
jedinečná v celé republice.
V mateřské škole máme více než čtyřicet pět dětí a stále se hlásí další
zájemci. Na začátek školního roku jsou to příjemné starosti.
PaedDr. Ludvík Zimčík
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Základní a mateřská škola
Dentální hygiena
V pondělí 16. září 2013 navštívily naši školu
studentky Lékařské fakulty v Hradci Králové, aby
školkáčky a také školáky naučily, jak si správně čistit
zuby.
Budoucí paní zubařky se na naše děti připravily
opravdu důkladně. Byly vyzbrojené různými zubními
kartáčky, modelem chrupu a dalšími pomůckami pro
dentální hygienu.
Dále prostřednictvím prezentace seznámily holky a
kluky se vším, co se zuby souvisí. Děti se dozvěděly,
z čeho se zub skládá, jak často se mají zuby čistit,
proč vzniká kaz a hlavně si samy vyzkoušely, jak
správně používat kartáček.
Nakonec si studentky prověřily znalosti našich dětí
krátkým testem, který dopadl výborně! Děkujeme
budoucím slečnám zubařkám a věříme, že je
nebudeme moc často potřebovat.
Mgr. Marie Ševčíková

EKOABECEDA – RECYKLOHRANÍ
Naše škola je již několik let zapojena do celostátního
projektu Ekoabeceda – Recyklohraní. Už z názvu je
patrné, že se jedná o téma spojené s životním
prostředím.
Během školního roku naši žáci, ale i děti v mateřské
školce, plní různé úkoly a učí se např. třídit běžný
odpad, jak zacházet s elektroodpadem apod. Hravou
formou se žáci seznamují s tím, jak sami mohou
přispět k ochraně životního prostředí a proč je třídění
odpadu vůbec důležité.
Po splnění úkolů získávají žáci odměnu v podobě
bodů, za které si potom mohou pořídit různé
pomůcky. Naposledy jsme pořídili míče do tělesné
výchovy.
V posledním úkolu jsme se zabývali otázkou
ekologického zemědělství, které se v naší obci i v
sousedním Lopeníku stále více rozšiřuje.
Dalším úkolem, na který se naši žáci těší je
„INVENTURA“ – zpětný odběr vybitých baterií.
Mgr. Jiří Miškar
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TJ Sokol Březová
Mužstvo převzal nový lodivod
– Ladislav Kalina

Poprvé v historii klubu byla
založena přípravka

Od letošní nové sezony 2013/14 trénuje A-tým nový
trenér – Ladislav Kalina. Bývalý trenér Josef Havlík,
kvůli pracovním povinnostem v klubu skončil. Havlík
dotáhl Březovou zpět do trojky (Okresní soutěž) a to
suverénním způsobem. „Za jeho vedení, nepoznalo
mužstvo hořkost porážky a v tabulce jsme skončili
jednoznačně na prvním místě před druhými
Záhorovicemi. Za jeho činnost na pozici trenéra mu
děkuji, u týmu odvedl kus práce“, děkuje za vedení
klubu Josef Uher, místopředseda
klubu.

V samotné historii klubu jsme měli žáky, dorost, Atým a dokonce už i B-tým, ale přípravku ještě ne. Až
v letošní fotbalové sezoně 2013/14 přihlásil klub do
soutěže přípravku.“ Kluků bylo hodně, a s vedením
klubu jsme se domluvili na přihlášení přípravky. Je
dobré, že klub si vychovává své hráče sám, než je
posílat někam hostovat“, má jasno vedoucí mládeže
Josef Křeháček.

Vedení klubu, však nehledalo
náhradu dlouho a 4. července 2013
oficiálně převzal tým Ladislav
Kalina „Již v předstihu proběhla
nějaká jednání a s panem Kalinou
jsme si nakonec plácli. Tým vedl už
na letošním hodovém zápasu se
Stráním (1:1) a poté vedl tým i na
srazu Březových, kde se svým
výběrem vyhrál celý turnaj. Věřím,
že s novým trenérem přijde i
vytoužený postup do Okresního
přeboru“, uzavřel Uher.
Ladislav Kalina má za sebou
mnoholetou trenérskou zkušenost.
V minulosti trénoval hodně týmů,
mj. Uherský Brod a v poslední době, usedal na
lavičku Nivnice, kterou dovedl do I.B třídy. Mimo to
vyhrál s Nivnicí i pohár CGM OFS UH.

Pan Křeháček má na starost mládežnické týmy, se
kterými mu pomáhá trio trenérů – Dušan Panák,
Dominik Janků a David Čaňo. „Dušan Panák a
Dominik Janků mají trenérskou licenci C a klukům se
hodně věnují. O budoucnosti fotbalu na Březové, je
postaráno na pár let dopředu a je vidět, že kluky to
baví“, je přesvědčen Křeháček.

Pohár CGM OFS UH
Po zkušenostech z minulého roku, kdy jsme tým
přihlásili do poháru, jsme se rozhodli přihlásit zase. V
loňském pohárovém tažení jsme se dostali až do
čtvrtfinále, kde jsme vypadli s pozdějším vítězem
Šumicemi (1:0). Letos jsme si dali podobnou metu,
kterou se pokusíme minimálně vyrovnat
V předkole poháru jsme porazili Bystřici na její půdě
6:3. V I. kole poháru nás los svedl dohromady s
Bánovem, účastníkem okresního přeboru. Na
domácí půdě jsme Bánov přejeli 7:3, když během
prvních šestnácti minut padlo 6 branek! Postoupili
jsme tedy do čtvrtfinále poháru, a to znamená, že
jsme vyrovnali loňské maximum. Na jaře 2014
vyzveme na domácí půdě Uherský Ostroh A a o
postup se určitě popereme! Po případném vítězství
nás čeká vítěz z duelu Boršice u Blat./Drslavice A.

Informace na klubových stránkách
Na oficiálních klubových stránkách –
www.tjbrezova.cz, jsou pro fanoušky volně ke
stažení rozpisy našich týmů: A-tým, žáci, přípravka.
Dále se zde dočtete o novinkách v klubu, o
informacích ze zápasů, postavení našeho týmu v
tabulce, nebo zde naleznete kontakt na jednotlivé
funkcionáře klubu. Pro rodiče, resp. pro jejich děti,
které hrají v žácích a v přípravce, jsou na webu
umístěny i rozpisy tréninků.
Webové stránky klubu jsou propojeny i s
Facebookem, stačí se přidat do skupiny TJ Březová a
hned máte přehled, co je nejen na klubových
stránkách nového.
Autor: Pavel Čaňo
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DH Březovjané
Poslední měsíce reprezentovala DH Březovjané naši
obec na řadě zajímavých vystoupení. Od jara
můžeme vídat DH Březovjané také na Šlágr TV, kde s
písní „Záhorsků dzedzinú“ také soutěžila v
hitparádě. Dlouhodobě je možné slyšet písně z CD
Velká láska také na rádiu Jih.

Kubešova Soběslav – mezinárodní
festival dechových hudeb
Z řady akcí, kterých se DH Březovjané účastnila,
stojí za zmínku především Kopaničárské slavnosti v
červenci, kde bavila návštěvníky slavností při
tradiční „Lidové veselici“. DH Březovjané se v létě
účastnila také řady přehlídek dechových hudeb,
mezi nejzajímavější jistě patří 23. ročník přehlídky
dechových hudeb „Okolo Súče“ v Hornej Súči na
Slovensku.
V červnu byla DH Březovjané pozvána na jednu z
největších evropských přehlídek dechových hudeb,
pořádanou v Soběslavi pod názvem „Kubešova
Soběslav – mezinárodní festival dechových hudeb“.
Na tomto 19. ročníku hráli Březovjané celkem dvě
vystoupení, ve 14 hodin v obci Želeč a v 21 hodin
lidovou veselici na náměstí v Soběslavi. Přestože DH
Březovjané není profesionální kapelou, se svými
vystoupeními a směsicí moravských písní slavila
obrovský úspěch nejen mezi stovkami profesionálů,
kteří zde vystupovali, ale i několika tisíci českými a
zahraničními diváky.
Celá kapela se těší na další setkání s Vámi, svými
oblíbenými posluchači, na řadě dalších akcí. Potkat ji
můžete např. v Dubu nad Moravou na Myslivecké
pouti svatého Huberta.
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Tento hudební festival se pořádá každoročně na
počest mezinárodně uznávaného hudebního
skladatele, hudebníka a kapelníka DH Veselka,
Ladislava Kubeše staršího (1924 - 1998). Ladislav
Kubeš starší za svůj život napsal či upravil více než
400 lidových skladeb, kde můžeme jmenovat
například skladby Jihočeská polka, Kvítek jabloňový,
Přerovanka, Včera jsem byl u muziky, Vzpomínka, a
řadu dalších.
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FS Dúbrava

Prázdniny skončily, ani se s námi nerozloučily. Nebo
my jsme se s nimi nerozloučili?
Ale v plánu jsme to měli. Během těch pár týdnů, od
začátku prázdnin, jako by se roztrhl pytel s akcemi.
Hned 4.7.2013 jsme zapalovali hody u nás, na
Březové. Pak jsme 20. července vystoupili na Vysoký
Lopeník, abychom tam vystupovali.
Není to tam tanci příliš nakloněné, protože všude je
to někam nakloněné. Ani kousek rovinky. Přesto
jsme tam zatančili. Tanečnice nám při otáčkách
utíkaly dolu kopcem, a ještě k tomu jsme i vířili
prach. Kromě toho jsme si tam také zazpívali.
Zpívání bylo také tím hlavním na další akci
11.8.2013, a to v Sadech u Uherského Hradiště –
Eště byly štyry týdně do hodú. Tady zpíval mužský
pěvecký sbor. Ostatní nás přišli povzbudit.
Už tradičními účastníky jsme na hodech v Bošáci.
Tady se prezentoval celý soubor a pozvali jsme i
mužský sbor JMF Derfla. I Natálka Hanáková se
rozhodla, že zazpívá. No a hned po skončení
prázdnin, 7.9.2013, se konal další ročník soutěže
Slovácká jaternica. Tentokrát zase u nás. Tady jsme
zase zpívali a také tančili. Už by to chtělo trochu
zvolnit, ale zatím to tak nevypadá.
Ing. Vladimír Janků, člen souboru Dúbrava
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Občanské sdružení Kopretina Březová
Poslední letní sluneční paprsky nám zahřívají pole,
louky i domy. Některé stromy začínají zdobit krajinu
zlatavými barvami, tedy vítají následující roční
období. Nám opět zůstaly vzpomínky na společná
prázdninová setkání v obci i okolí.
Ještě před začátkem prázdnin 23. června jsme
navštívili druhé setkání u svatojánského ohně ve
farní zahradě v Bánově. Zde heligonkáři zahráli a
zapěli pro všeobecné veselí. Pro radost a potěchu očí
byly představeny kroje z Bánova, Kopanic, Horňácka
i původní z Březové.
5. – 7. července byla k výročí příchodu věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Domě sv. Josefa připravena
výstava s názvem Po stopách tradic církevních i
lidových.
Téměř 600 návštěvníků mělo možnost nahlédnout
do minulosti, kdy se na Kopanicích chovaly ovce, lidé
využívali přírodu, vlastnoručně tvořili oděvy.
Nejdříve ovce ostříhali, vyčistili vlnu, vytvořili sukno
– huňu. Pěstovali konopí a len, napředli nitě, utkali
plátno. Poté vyšili a ušili krojové součástky všední i
sváteční.
Na výstavě bylo možno vidět vlnu nepranou i
zpracovnou, dávné tkalcovské techniky tkaní na
stávku, rámu, karetkách, výroba krpců,…
Byla také představena řemesla: řezbářství,
kolářství, kovářství, krejčovství a hlavně někteří lidé
na Březové, pro které byla tato práce denním
chlebem.
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Na výstavě v loňském roce mnozí u starých fotografií
s radostí vzpomínali na mládí i předky, proto jsme i
letos věnovali těmto fotografiím místo.
Z muzea J. A. Komenského byly zapůjčeny obrazy s
fotografiemi tradic církevních i lidových ze širokého
okolí. Fotografie byly zaměřeny na celoroční dění
např. Mikulášská obchůzka, fašank, vítání jara,
Velikonoce, Boží tělo, dožínky,…

...pokračování na str.9
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Občanské sdružení Kopretina Březová
Děti i dospělí si měli možnost ve tvořivých koutcích
vyzkoušet paličkování, tkaní na stávku a rámu, psaní
písmen Hlaholice i poznávání svatých dle obrázků.
Ani letos jsme návštěvníky Cyrilometodějského
veselí neošidily o příjemný poslech písní se soubory
Šibalice, Danajky i cimbálovou muzikou Šimbolica.
Naše pozvání na sobotu 6. července přijala i veselá
děvčata „Čečera“ ze Starého Hrozenkova. Muzika
svižně hrála a Březovské i Starohrozenkovské
zpěvulenky zpestřily sobotní odpoledne také
tancem.
Ve druhé polovině prázdnin 3. srpna bylo připraveno
letní kino v přírodě. Nad Zvadilovem se promítala
pohádka o tančících tučňácích, opékaly špekáčky,
hrálo na kytaru a zpívalo. Ve 23 hodin odvážlivci
absolvovali stezku odvahy. Na konci trasy čekala
moudrá želva se spoustou poučných citátů. Ti
nejodvážnější zůstali stanovat do nedělního rána. Při
snídani se všichni zamýšleli nad citáty od želvy i
zavzpomínali na noční dobrodružství, následoval
úklid stanů a honem domů k obědu.
8. září jsme přijali pozvání od etnografek ze
Slováckého muzea v Uherském Hradišti na třetí
ročník krojové přehlídky Slavností vína, tentokrát
krojů dětských.
Natálie Provodovská a Vojtěch Čaňo představili kroj
obřadní – sváteční, Julie Provodovská šatičky dětí
nošené do tří let. Přehlídky se účastnilo přes 25
vesnic z okolí Uherskobrodska a Uherskohradišťska.
Zanechte na chvíli práci, zapomeňte na starosti.
Vyjděte do nádherné podzimní Březovské krajiny pro
oddech, aktivní odpočinek i nabrání duševní síly.
Přeji hezké podzimní dny.
Robert Provodovský, předseda sdružení
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Ze života seniorů
Scházíme se každé první a třetí úterý v měsíci na domečku.
Od října začneme se cvičením na šatnách, a to v druhé a čtvrté úterý. Po
pilném nacvičování přispěly naše seniorky svým zpěvem k oživení
atmosféry na oblíbené akci Slovácká jaternica. Doprovodil je na
akordeon Josef Vacula ml., za což mu touto cestou děkujeme.
Pod záštitou OÚ Březová se uskutečnil podzimní zájezd na Provodov, ve
Vizovicích jsme navštívili zámek a čokoládovnu. V Luhačovicích se
některé osvěžily v krytém bazénu, ale větší část zájezdu se projela
turistickým vláčkem. Pěkný den jsme ukončili posezením v cukrárně.

Setkání Březových v Březové nad Svitavou, 27.7.2013
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inzerce
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Slov ck jaternica, 7.9.2013
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